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ART. VII
1. La articolul 264, alineatul (5) se modifică:

Conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale

(4) Instituţia publică ce exercită calitatea de acţionar în numele statului la
data efectuării conversiei exercită drepturile şi obligaţiile statului român în
calitate de acţionar pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii
economici prevăzuţi la alin. (1) şi înregistrează în evidenţele contabile
aceste acţiuni.

(5) La contribuabilii/plătitorii cu capital integral sau majoritar de "(5) La contribuabilii/plătitorii la care s-a deschis procedura
stat la care s-a deschis procedura insolvenţei, potrivit legii, conversia insolvenţei, potrivit legii, conversia creanţelor bugetare în acţiuni
creanţelor bugetare în acţiuni poate fi prevăzută prin planul de poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, potrivit prevederilor
reorganizare, în condiţiile legii, cu acordul expres, în scris, al Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare."
creditorului. Prevederile alin. (4) rămân aplicabile.
2. După articolul 264 se introduce un nou articol, 264^1:
"ART. 264^1
Cesiunea creanţelor bugetare
(1) Creditorul bugetar poate cesiona creanţele bugetare datorate
de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei dacă sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor
bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor
bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
b) plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se
realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii
Page 1 of 2

contractului de cesiune;
c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării
creanţei.
(2) Cesionarul creanţei bugetare preia, ca urmare a cesiunii de
creanţă, toate drepturile creditorului bugetar.
(3) În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o
perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului
de cesiune, se datorează dobânzi potrivit prezentului cod.
(4) Dacă cesionarul nu plăteşte creditorului bugetar, la termenele
prevăzute în contract, preţul cesiunii, contractul de cesiune
reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanţa
acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit
prezentului cod.
(5) În situaţia în care există mai mulţi ofertanţi care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la alin. (1), cesiunea de creanţă se va realiza
ca urmare a unei proceduri competitive organizate de către
creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare preţ al cesiunii
oferit şi pe al celui mai scurt termen de plată a preţului cesiunii."
ART. VIII
Dispoziţiile art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se
aplică şi pentru debitorii aflaţi în procedura insolvenţei la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ 88/2018 a mai modificat şi completat următoarele acte normative:
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;

*ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte
normative. a fost publicată în Monitorul Oficial 840 din 2 octombrie 2018
- Material informativ elaborat de la data de 15.10.2018 Page 2 of 2

